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sezona  
2017/2018 

 

 

Cenjeni starši in otroci. V letošnjem vadbenem letu bo vadba akrobatike potekala v šolski dvorani 

POD STOLOM 2x tedensko  

Z letošnjim letom je mesečna vadnina na otroka 20€ in se plača po prejetem računu za vsak mesec 

 

Podatki o otroku: Podatki so pomembni v primeru tekmovanj. 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:                                             Kraj rojstva: 

Naslov:  

EMŠO:  

Razred, ki ga obiskuje:  

Telefon:  

 

Kontaktni podatki staršev 

Ime in priimek:  

Telefon:  

Email:  

 

Podpisani izjavljam, da se strinam s pogoji vadbe in bom poskrbel za ustrezno nezgodno zavarovanje 

otroka, ki bo veljavno v času treningov, tekmovanj in potovanj na vadbo in tekmovanja. 

Vstavite kljukico, če želite, da vaš otrok vadi tudi na Jesenicah na peni (priporočljivo za vse, 

skoraj nujno za napredne skupine) 

Kraj in datum:__________________________      Podpis staršev/skrbnikov: ___________________ 

Prijavnico izpolnite in jo oddajte učitelju Alešu Ošljaku v OŠ Žirovnica, 031/ 319 – 883 
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URNIK: Vadba se prične v ponedeljek 18.9.2016 

PONEDELJEK 
ZAČETNIKI 14:30 do 15:15 

NADALJEVALNA 15:15  do 16:00 

PETEK 
ZAČETNIKI 12:45 do 13:30 

NADALJEVALNA 13:30 do 14:30 

POGOJI VADBE 

- v začetniško skupino se lahko prijavijo učenci in učenke 1. in 2. Razredov, v kolikor bo prijav premalo 

se bodo lahko priključili tudi učenci 3. Razredov. 

- vsi akrobati morajo biti člani društva TVD partizan Žirovnica. Letna članarina društva znaša 5 EUR in 

se plača v mesecu januarju po računu 

- vsi člani morajo delovati v skladu s pravili društva 

- Mladoletni člani društva, ki vadijo po programu in pod nadzorom trenerja, plačajo mesečno 

vadnino, ki velja za leto 2017/2018, 20€ mesečno 

- vadnina se plača po prejetem računu za vsak mesec sproti. 

- za vadbo na Jesenicah bo potrebno dodatno plačilo glede na število prijavljenih. 

- vsi člani trenirajo in tekmujejo na lastno odgovornost 

- DODATNO: Izvajamo tudi treninge na Jesenicah v terminu, četrtek 16:30 do 17:30 začetniki, 

nadaljevalni pa od 17:30 do 19:30. Če se prijavite na prijavnem listu (odkljukate možnost vadbe na 

Jesenicah) potem morate otroke sami pripeljati na vadbo v tem terminu. 

 
KONTAKTNI PODATKI 

 

Trener: Venco Zašev,  041 / 579 – 426,  Vodja sekcije: Uroš Vovčak, 031/ 378 738 

 

Informacije in obvestila se objavljajo tudi na spletni strani ali facebook strani društva (TVD Partizan 

Žirovnica): http://partizan.zirovnica.si 

 

http://partizan.zirovnica.si/

